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Förord 
För dem som läser Samhällsbyggnadsprogrammet vid Luleå tekniska universitet ingår det att 
skriva ett examensarbete. Grunden för arbetet ska vara det ämne som eleven har valt att 
inrikta sig mot. Examensarbetet skrivs på uppdrag av Martin Lindmark, utbildningsansvarig 
för Samhällsbyggnadsprogrammet.  
 
Jag skrev mitt examensarbete mot Kalix kommun. Arbetet gick ut på att göra en Masterplan 
för kommunen.  
 
Mitt examensarbete genomfördes under 10 veckor på Kalix kommun. Jag var stationerad på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen plan 4 i förvaltningsbyggnaden i Kalix. 
 
Mina två handledare på kommunen Anna-Karin Horney och Anders Ökvist tillsammans med 
förvaltnings och avdelningscheferna på berörda förvaltningar och avdelningar i kommunens 
organisation samt de utomstående aktörerna Stiftelsen Kalixbo, Kalix industrihotell AB, 
Kalixföretagarna och Töreföretagarna har alla starkt bidragit till att förvekliga detta arbete 
med sina goda råd, stora stöd, kunskaper och erfarenheter.  
 
Jag tackar er alla varmt för ert samarbete.   

Niklas Nordström       
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Sammanfattning 

Detta arbete skrevs på Kalix kommun. Arbetet gick ut på att göra en Masterplan för 
kommunen. Arbetet gick ut på att inventera och presentera befintliga och planerade 
markområden för olika typer av etableringsmöjligheter för Kalix näringsliv och utomstående 
aktörer. En viktig del i arbetet var att samla all nödvändig information vad gäller etableringar, 
tillgänglig mark, nödvändig infrastruktur samt tomt- och lokalpriser i samma dokument. Att 
ha så mycket fakta som möjligt i samma dokument underlättar både för kommunen och för 
näringslivet.    
  
Arbetet med Masterplan Kalix kommun 2013-2025 genomfördes med hjälp av information 
och stöd från ett antal av kommunens förvaltningar, där ibland 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Utvecklings- och informationsenheten och kommunens 
ekonomiavdelning. Utöver kommunens förvaltningar hade jag att ha täta kontakter med 
Stiftelsen Kalixbo, Kalix industrihotell AB (Kiab), Kalixföretagarna och Töre företagarna.  
 
Informationsinsamlingen skedde med hjälp av personbesök, mail- och telefonkontakter samt 
olika informationsmöten, seminarier och workshops med inbjudna intressenter och 
representanter från kommunen, länsstyrelsen, Trafikverket och näringslivet.  
 
Anledningen till att Kalix kommun startade arbetet med Masterplan Kalix kommun 2013-
2025 var att det fanns ett behov av att inventera och presentera befintliga och planerade 
etableringsmöjligheter för Kalix näringsliv och utomstående aktörer.  
 
Inventeringen av kommunens befintliga och planerade markområden för olika typer av 
företagsetableringar visade att kommunen har en förhållandevis god markreserv. 41,5 ha mark 
ägs av kommunen som är detaljplanelagd för industriändamål.  
 
Kommunen har en väl utbyggd infrastuktur vad gäller VA-system, internet, vägar, hamnar, 
järnvägar och kollektivtrafik vilket är en fördel om man vill locka företag att etablera sig.   
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1. Bakgrund 
För dem som läser Samhällsbyggnadsprogrammet vid Luleå tekniska universitet ingår det att 
skriva ett examensarbete. Grunden för arbetet ska vara det ämne som eleven har valt att 
inrikta sig mot. Examensarbetet skrivs på uppdrag av Martin Lindmark, utbildningsansvarig 
för Samhällsbyggnadsprogrammet.  
 
Examensarbetet genomfördes april – maj 2013 på Samhällsbyggnadsförvaltningen på Kalix 
kommun. Arbetet inriktade sig på att inventera och presentera befintliga och planerade 
markområden för olika typer av etableringsmöjligheter för Kalix näringsliv och utomstående 
aktörer. 
 
Kalix kommun är beläget ca åtta mil nordost om Luleå och fem mil väster om Haparanda och 
finska gränsen. Kommunen ligger vid Bottenviken i Norrbottens län. Centralort är Kalix som 
ligger några kilometer uppströms Kalix älvs mynning. Kalixälven, som har gett sitt namn åt 
kommunen och centralorten, är en av Sveriges fyra nationalälvar. Kalix är den folkrikaste 
kommunen i östra Norrbotten och regionens centrum med sjukhus och gymnasieskola. 
Kommunen hade ca 16 600 innevånare vid årsskiftet 2012/2013. Kommunens största privata 
arbetsgivare är BillerudKorsnäs som har ett pappersbruk i Karlsborg, cirka nio kilometer 
sydost om Kalix. Pappersbruket är den största privata arbetsgivaren i östra Norrbotten. 

1.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet var att göra en Masterplan för Kalix kommun och i den inventera 
och presentera den mark och de fastigheter som kommunen äger för olika typer av 
etableringsmöjligheter för Kalix näringsliv och utomstående aktörer. Samt samla all 
nödvändig information vad gäller etableringar, tillgänglig mark, nödvändig infrastruktur samt 
tomt- och lokalpriser i samma dokument. 

1.2 Problemanalys och frågeställning 
De frågor jag tittade närmare på var.  

• Var finns det mark som är utpekad som lämplig för olika former av 
företagsetableringar i kommunen?  

• Hur mycket mark för industri- och övrigt etableringsändamål kan kommunen ha redo 
inom en två års period?  

• Finns det detaljplaner som reglerar användningen av de olika områdena?   
• Hur ser markägoförhållandena ut?  
• Hur ser infrastukturen och kommunikationerna ut i de aktuella områdena och 

kommunen?  
 
Problemformuleringen blev följande 

• Hur ska resultaten redovisas på bästa sätt för att marknadsföra kommunen som en 
lämplig etableringsort?  

• Hur ser etableringsmöjligheterna för företag, organisationer och människor ut? 
• Hur ska kommunen nå ut med informationen till tilltänkta etablerare?   

 
Resultaten av inventeringen och informationsinsamlingen redovisades i en skriftlig rapport 
Master- och etableringsplan Kalix kommun 2013 – 2025. Arbetet ska även ha en egen 
hemsida som kontinuerligt ska uppdateras, det arbetet inleddes i april 2013. Det fördes även 
diskussioner om att ta fram mindre folder som kort sammanfattar Masterplanen för att ta med 
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och presentera på olika mässor, företagsbesök och liknande. Beslut i den frågan sköts upp på 
framtiden.  
 
Kalix kommun ligger väl till som etableringsort och näringslivsutvecklingen i Norrbotten går 
framåt. Däremot finns det orosmoln ute i världen. Europa och USA upplever den värsta 
finanskrisen sedan depressionen på 1930-talet.  
  
På grund av bankernas krav på egna medel för att få låna till tänkta investeringar väljer ett 
flertal företag att hyra sina lokaler istället för att äga dem själva. Frågan är om Kalix kommun 
ska ta på sig att bygga lokaler för näringslivet och sedan hyra ut dem?  
 
För att få ett företag att etablera sig på en ort måste det finnas tillgång till lämplig arbetskraft 
samt lämpliga och tillgängliga bostäder för den personal som följer med företagsetableringen.  
I Kalix kommun råder 2013 visst underskott på hyresrätter och kommunen har inga 
fungerande flyttkedjor. Något som kan lösas om det byggs fler bostäder i kommunen, 
framförallt hyresrätter.  

1.3 Samarbetspartners 
Arbetet med Masterplan Kalix kommun 2013-2025 genomfördes med hjälp av information 
och stöd från ett antal av kommunens förvaltningar, där ibland 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Utvecklings- och informationsenheten och kommunens 
ekonomiavdelning. Utöver kommunens förvaltningar hade jag täta kontakter med Stiftelsen 
Kalixbo, Kalix industrihotell AB (Kiab), Kalixföretagarna och Töre företagarna.  

1.4 Uppdragsgivare 
• Martin Lindmark, examinator LTU Luleå 
• Anna-Karin Horney, samhällsstrateg Kalix kommun 
• Anders Ökvist, planingenjör Kalix kommun 
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1.5 Projektorganisation 
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2 Avgränsning och metod 
2.1 Avgränsningar 

Arbetets geografiska avgränsning var Kalix kommuns gränser med särskilt fokus på byarna 
Morjärv, Töre, Båtskärsnäs och Sangis samt Kalix centralort inklusive Rolfs-Grytnäs, 
Bredviken och Karlsborg.  

2.2 Metodbeskrivning 
Arbetet bedrevs först med att jag läste igenom kommunens översiktsplan, den fördjupade 
översiktsplanen för Kalix centralort och detaljplaner för de olika områdena som Masterplanen 
koncentrerar sig på. Efter litteraturstudierna träffade jag berörda parter i arbetet och insamlade 
den informationen som behövdes för det fortsatta arbetet.   
  
Insamlad data: 

• Litteraturstudie av kommunens översiktsplan, fördjupade översiktsplan för Kalix 
centralort och detaljplaner för de berörda områdena.  

• Intervjuer, möten och studiebesök med det lokala näringslivet, olika kommunala 
förvaltningar och kommunens två fastighetsbolag.  

• Kartor och ritningar 
• Workshop och seminarium 
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3 Resultat 
3.1  Kommunens markreserv 

Kalix kommun har en förhållandevis god markreserv. Kommunen äger 41,5 ha mark som är 
detaljplanelagd för industriändamål. Det framkom under arbetet med inventeringen av 
kommunens befintliga och planerade markområden för olika typer av företagsetableringar.  
 
Dessa reserver är fördelade på 6,5 ha mark strax söder om E4 i Töre och 24 ha mark inom 
Kalix centralort inklusive Rolfs-Grytnäs, Bredviken, Risön och Karlsborg.  
 
Inom två år har kommunen genom sin detaljerade översiktsplan för Kalix centralort säkerställt 
att 32 ha mark kan planläggas för olika industri- och etableringsändamål. Av den marken ägs 
ca 24 ha av kommunen, resterande markområden ägs av privata ägare, organisationer och 
företag. Det pågår förhandlingar för att kommunen ska få köpa de aktuella markområdena.  

3.2 Intervjuer, möten och studiebesök 
Jag hade fortlöpande möten med ett antal av kommunens förvaltningar, där ibland 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Utvecklings- och informationsenheten och kommunens 
ekonomiavdelning. Utöver kommunens förvaltningar hade jag täta kontakter med Stiftelsen 
Kalixbo, Kalix industrihotell AB (Kiab), Kalixföretagarna och Töre företagarna.  
 
Onsdag 2013-04-10 besökte jag och mina handledare Norsjö kommun och 
Bastuträskterminalen. Anledningen var att Norsjö precis färdigställt en omlastningsterminal 
för timmer från lastbil till järnväg. I Masterplanen togs idén upp om en liknande etablering 
skulle vara möjlig i Kalix kommun.  
 
Under arbetets gång kontaktades och besöktes en mängd företag i kommunen. Detta för att 
dels berätta för näringslivet vad som sker i kommunhuset och dels inhämta deras önskemål 
och synpunkter. Det som framkom vid kontakterna med näringslivet var att de ansåg att detta 
arbete var behövligt för kommunen. Nu fick kommunen all viktig information vad gäller 
etableringar, tillgänglig mark, nödvändig infrastruktur samt tomt- och lokalpriser samlat i 
samma dokument. Detta underlättar både för kommunen och för näringslivet.   

3.3 Kartor och ritningar 
De kartor som har tagits fram över de olika områdena är gjorda i samarbete med kommunens 
planingenjör. Dessa kartor finns utförligt redovisade i rapporten Masterplan Kalix kommun 
2013-2025. 

3.4 Workshop och seminarium 
Onsdagen 2013-04-17 anordnade Kalix kommun en workshop och seminarium på Filipsborgs 
herrgård strax utanför Kalix. Temat var Transportutveckling i östra Norrbotten. Fokus för 
workshopen var etablering av en timmer-, godsterminal i kommunen. Inbjudna var 
representanter för näringslivet i Kalix och regionen, skogsindustrin, Trafikverket och 
länsstyrelsen. 

3.5 Hur Masterplanen kommer att redovisas och visas för allmänheten  
Rapport 
Masterplanen redovisas i en rapport Master- och etableringsplan Kalix kommun 2013 – 2025 
som ska finnas tillgänglig i både dator- och pappersformat.  
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Hemsida 
I april 2013 påbörjades arbetet med att skapa en egen hemsida för Masterplanen. Tanken var 
att den skriva rapporten i sin helhet ska finnas på hemsidan och att informationen 
kontinuerligt ska uppdateras. Hemsidan ska vara klar för godkännande av politikerna 2013-
06-20. Länk till hemsidan finns under rubrik 6. bilaga.  

3.6 Kalix kommun som etableringsort 
Infrastruktur och kommunikationer 
Kalix kommun är med sitt geografiska läge där vägarna E10 (Lofoten – Malmfälten - Luleå) 
och E4 (Haparanda - Helsingborg) möts och mitt emellan Luleå i sydväst och Haparanda och 
Finland i öster en lämplig etableringsort för både företag och som bostadsort.  
 
Pendlingstiderna till grannkommunerna är ca en timme i varje riktning. I och med 
Haparandabanans invigning 2013-01-14 förs diskussioner om att starta persontrafik med tåg, 
planerad trafikstart är i skrivande stund 2014. Med persontrafik på Haparandabanan skulle 
Kalix få mellan 20-45 minuters pendlingstid med tåg till Luleå centrum, Luleå tekniska 
universitet, regionsjukhuset i Sunderbyn, Boden och Haparanda.  
  
Kommunen har en väl utbyggd infrastruktur vad gäller vägar, järnvägar och sjöfart vilket gör 
att in- och uttransporter av varor inte är något problem.  
 
Bussförbindelserna med övriga länet och Umeå är väl fungerande med flera dagliga turer i 
varje riktning.  
 
Kalixnet är Kalix stadsnät vad gäller bredband och levererar 100 megabit fiberkabel till sina 
kunder. I april 2013 startade en utbyggnad av stadsnätet så att det även omfattar Töre och 
Morjärv.  
 
Företagsetablering 
Kalix kommun har en stor organisation som har till ansvar att sköta kontakterna mellan 
näringslivet, medborgare och kommunen.  

• Utvecklingsenheten är kommunens koordinator och huvudkontakt med näringslivet. 
• KIAB (Kalix industrihotell AB) har kommunens uppdrag att uppföra, köpa, sälja och 

förvalta fastigheter och erbjuda lokaler för hotellrörelse, tjänste- och serviceföretag, 
hantverksföretag och industrier.  

• Kommunens mark- och skogsförvaltare ansvarar för kommunens marker och tomter.  
Som extern aktör men med nära samarbete med kommunen och näringslivet finns 
Arbetsförmedlingen som har ett kontor i Kalix.   
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Regionalekonomiskt stöd 
Vad gäller olika former av regionalekonomisktstöd så är hela kommunen inklusive 
centralorten inom stödområde A. Företag och organisationer kan därför tilldelas det högsta 
möjliga bidraget av det regionalekonomiska stödet.  
 
Bostadssituationen 
Bostadssituationen i kommunen upplevs år 2013 till viss del som ansträngd. På grund av att 
det råder ett vist underskott på framförallt hyreslägenheter och lägenheter i hus med hiss finns 
det ingen fungerande flyttkedja. Det leder till att äldre människor tvingas att bo kvar i sina 
villor allt längre tid då dem inte kan få tag på en passande lägenhet. Då kan inte äldre personer 
överlåta sina villor till barnfamiljer vilket kan leda till att det en del drar sig för att skaffa barn 
eller flyttar från kommunen. Kan inte unga familjer få tag på en lämplig villa så kan de inte 
lämna sin lägenhet som skulle kunna göra det möjligt för en yngre person att flytta ifrån sina 
föräldrar till sitt första egna boende. Det fanns år 2013 inga ungdomslägenheter i kommunen. 
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4. Diskussion  

Som framgår av syftet med studien var huvudtanken med arbetet att samla all nödvändig 
information vad gäller etableringar, tillgänglig mark, nödvändig infrastruktur samt tomt- och 
lokalpriser i samma dokument.  
 
Kalix kommun saknade ett samlat dokument som samlade all den viktigaste informationen för 
olika former av etableringar. Innan detta arbete påbörjades så fick kommunens politiker, 
tjänstemän och inte minst intressenter som ville och behövde informationen vända sig till en 
rad olika instanser inom kommunförvaltningen för att få svar på olika frågor och ärenden. 
Länder, regioner och kommuner befinner sig i ett komplext samspel där de samtidigt är 
konkurrenter och beroende av varandra för att lyckas framhäva sig i den globala 
konkurrensen. Dagens aktörer, både investerare och privatpersoner efterfrågar snabb, tydlig 
och effektiv service och sådant som ger betydande mervärden.  
 
Inventeringen visade att kommunen har en förhållandevis god mark- och detaljplanereserv. 
Däremot var det inte lika gott om tillgängliga lokaler för industri- och kontorsetableringar. 
Kalix kommun har även en väl utbyggd infrastruktur vad gäller Va-system, internet, vägar, 
hamnar, järnvägar och kollektivtrafik vilket är en fördel om man vill locka företag att etablera 
sig.   
 
Ur etableringssynpunkt är Kalix en attraktiv kommun med tillgång till arbetskraft och 
geografiskt attraktivt läge ur olika näringars synvinkel. Kalix är en kommun som kan erbjuda 
nuvarande och framtida innevånare ett stort och varierat friluftsliv, tillgång till olika former av 
service och rikt kulturutbud. Detta är viktiga frågor för att locka till sig olika former av 
etableringar. Trender i samhället går mer och mer mot att människor väljer att bosätta sig på 
platser där man vill bo. Själva arbetet och trivseln med ”drömjobbet” kommer allt längre ner 
på listan.  
 
De största problemen för Kalix kommun att arbeta med är lokalfrågan. Både vad gäller lokaler 
för näringslivet och bostäder. På grund av den rådande finanskrisen i framförallt USA och 
Europa så är det svårt som företagare att våga satsa så mycket pengar som krävs för att få 
bygga eller köpa nya lokaler. Bankerna kräver år 2013 att företagen själva satsar ca 40 % av 
en tänkt investering.  
 
Med den finansiella oron som bakgrund är det lämpligt att visa på de alternativ som finns för 
att lösa de behov som finns inom kommunens näringsliv. Det framkom under företagsbesöken 
att näringslivet i Kalix är i behov av ett större lokalutbud än vad kommunen har idag. En del 
företag behöver flytta från mindre till större lokaler och en del vill flytta från större till 
mindre. Det finns företag som på grund av det som nämnts ovan tvekar inför att ta beslut i 
denna fråga trotts att behoven finns.  
 
Kommunägda Kalix industrihotell AB (KIAB) har kommunens uppdrag att erbjuda 
näringslivet olika former av lokaler. Ett sätt att se till att det byggs mer lokaler för näringslivet 
är att kommunen genom KIAB tar på sig att bygga lokaler som de sedan hyr ut till 
näringslivet. En kommun har generellt större ekonomiskt svängrum än ett enskilt företag 
samtidigt som det inte får verka som att kommunen favoriserar någon. Det är också upplagt 
för diskussion om kommunen ska använda skattemedel till att uppföra lokaler för näringslivet.  
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Det argumentet ska sättas i relation till vad näringslivet tillför kommunen vad gäller 
arbetstillfällen och inkomster.  
 
Precis som med olika former av lokaler upplever kommunen ett vist underskott på lägenheter. 
Framförallt lägenheter som är försedda med hiss och är tillgänglighetsanpassade så att även 
rullstolar ryms i dem. Det befintliga beståndet av flerbostadshus i Kalix kommun består 
främst av trevåningshus som byggdes innan dagens hisskrav fanns. För att utreda 
bostadsfrågan genomförde kommunen en förstudie till en Bostadsförsörjningsplan mellan 
april och maj 2013.  
 
Det finns idag ett flertal alternativ för att få ner kostnaderna vid ny- och ombyggnation. Både 
vid bostads- och lokalbyggande. Ett antal alternativ redovisas på masterplanens hemsida.  
 
Ska en kommun eller region lyckas i den allt tydligare globala konkurrensen måste de på 
enklast möjliga sätt erbjuda så mycket som möjligt av det som efterfrågas för att locka till sig 
investerare, företag och människor att besöka och etablera sig på platsen. En Masterplan är ett 
sätt att möta den konkurrensen och efterfrågan och på ett snabbt och tydligt sätt visa på 
fördelarna med sin kommun och region. 
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5.  Referenser 
• Kalix kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen, Utvecklings- och 

informationsenheten och kommunens ekonomiavdelning.  
• Kalix industrihotell AB 
• Stiftelsen Kalixbo 
• Projektboken metoder och styrning för lyckade projekt, Anders Marttala, Åke 

Karlsson  
• Töre- och Kalixföretagarna.  
 
6. Bilaga 

Länk till Masterplanens hemsida www.kalixmasterplan.se  

 

http://www.kalixmasterplan.se/

